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‘El Comte Arnau ajuda que la 
tradició oral perduri en l’era digital’

Joan Arqué  DramaturgE NTREVISTA

TARRAGONÈS AL DIA

IÑAKI DELAURENS 

- Com va sorgir la idea de fer 
El Comte Arnau? 
- Neix de la col·laboració que fem 
amb el teatre de L’Aurora d’Igua-
lada i ho vam fer amb l’objectiu 
que tingués continuïtat el projec-
te anterior, El baró dels arbres, a 
partir d’Il barone rampante d’Italo 
Calvino que sorgia d’una llegen-
da. Així, vam voler recuperar un 
mite català, però que també fos 
de tradició europea.  

 
- I van decidir fer-ho sobre el 
Comte Arnau. 
- Té elements d’altres mites com 
a ésser mitològic. S’ha alimentat 
de la similitud europea a l’estil de 
Faust o El Mal Caçador, que desa-
fien les lleis naturals. Transgre-
deix i pertany de més enllà de la 
humanitat. És castigat eterna-
ment però en canvi es vol redimir 
a partir de l’amor. 
 
- Han hagut d’investigar força? 
- Sobretot allà on el mite es troba 
més arrelat que, tot i que s’escolta 
per Catalunya i Mallorca, és el Ri-
pollès. Vam recórrer una ruta on la 
seva llegenda està més viva. Per 
exemple al Centre d’Interpretació 
del Comte Arnau a Sant Joan de 
les Abadesses i vam passar una nit 
al Castell de Mataplana, on havia 
estat el Comte Arnau. Tot amb 
l’objectiu de fer la nostra versió. 

- Hi ha diverses versions? 
- Sí, nosaltres hem treballat a par-
tir de les llegendes de Joan Mara-
gall i de Josep Maria de Sagarra, 
que són diferents però tenen co-
ses en comú. Era important que 
tot i ser teatre infantil, anés més 

enllà i també despertés l’interès i 
atenció dels adults.  

 
- La relació amb l’Adelais varia 
segons la versió. 
- És un personatge femení del qual 
el Comte Arnau s’enamora. Apa-

Joan Arqué 
(Badalona, 1974) ha 
estudiat interpretació 
i dramatúrgia a l’Insti-
tut del Teatre. És un 
dels creadors i direc-
tor d’El Comte Arnau, 
que aquest diumenge 
arriba al Teatre-Audi-
tori del Morell a les 18 
hores. L’obra narra el 
viatge del mite cap a 
l’eternitat on coneix 
Adelais, el seu gran 
amor, i Hug i Ponç, dos 
éssers màgics dotats 
amb misteriosos po-
ders. La llegenda més 
apassionant de la nos-
tra cultura.

Perfil 

reix a la majoria de versions però 
amb connotacions lleugerament 
diferents, sobretot en el tracte 
d’ell cap a ella.  

 
- Parli’m de l’espectacle. 
- Tot està pensat per crear una at-
mosfera que traslladi a l’especta-
dor a l’època del Comte Arnau. Hi 
ha música en directe amb instru-
ments clàssics com la mandolina, 
la tenora, la guitarra, el saxo, però 
també amb elements naturals 
com l’aigua, la fusta i les carabas-
ses. A més apareixen titelles, mas-
cares, etc. És un espectacle com-
plet, ja que explica una narració a 
través de diferents elements i així 
permet arribar a més gent.  

 
- Quins dubtes van sorgir du-
rant la creació de l’obra? 
- El que teníem clar és que no se-
ria un espectacle només per a 
nens. Dubtaven si s’entendria tot, 
ja que hi ha molta informació i ho 
volíem explicar d’una manera 
sense trair la tradició. Però el re-
torn que vam tenir del públic va 
reafirmar la nostra feina i va esva-
ir tots els neguits.  

 
- Com va la gira d’El Comte Ar-
nau? 
- Vam estrenar a la Fira Mediterrà-
nia de Manresa de l’any passat i 
també vam passar per la Mostra 
d’Igualada i ens han sortit bas-
tants bolos, així que anirem expli-
cant el mite per Catalunya.  

 
- És important que la tradició 
oral estigui viva en l’era digital? 
- Amb l’avenç de la tecnologia es 
corre el perill que desapareguin 
històries, llegendes, mites, que 
pertanyen a la tradició oral. Al-
menys amb aquesta obra podem 
aportar per a què perduri.

Imatge de l’actor i un 
dels impulsors de 
l’obra que arriba al 
Morell diumenge.  
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El 24è Concurs 
d’Arrossos es farà 
finalment dissabte  
El 24è Concurs d’Arrossos a Ves-
pella de Gaià se celebra finalment 
aquest dissabte 11 de febrer des-
prés que s’anul·lés el passat 21 de ge-
ner a causa del temps. L’esdeveni-
ment tindrà lloc a Mas d’en Plana, 
on a les 13 hores començarà un ver-
mut popular amenitzat pel grup 
musical Miramar. Tot seguit, s’ini-
ciarà l’elaboració dels arrossos que 
participaran en el XXIV Concurs 
d’Arrossos del poble. Quan fina-
litzi la fase de cuina, el jurat popu-
lar farà la puntuació dels plats. Un 
cop conegut el veredicte es premi-
arà: el millor arròs, la millor pre-
sentació i el més original. Pes aca-
bar començarà el dinar. Quan fina-
litzi l’entrega de premis hi haurà 
ball de tarda amb Miramar. Les ins-
cripcions per al concurs es poden 
fer fins dijous a l’Ajuntament de 
Vespella de Gaià.

VESPELLA DE GAIÀ

En el marc de la Festa Major d’Hi-
vern de Constantí, la Biblioteca 
Mpal. va repartir els Premis als Su-
perlectors, un gest de reconeixement 
a l’activitat lectora dels usuaris 
més actius: M.ª Luisa Mora, Fran-
cisca Garvi, Diana-Georgina Pas-
cariu, Helena Callau, Solaiman 
Acheback i María González. La no-
vetat és que s’ha creat una catego-
ria, en reconeixement als col·la-
boradors del centre: Samuel Bar-
ros, Emi Guasch i Mercè Boronat.

CONSTANTÍ

Xerrades per 
donar consells de 
seguretat a la llar  
Donat l’augment de robatoris a do-
micilis que està patint el municipi 
de la Secuita, juntament amb el cos 
dels Mossos d’Esquadra de la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Ajunta-
ment secuitenc organitza un seguit 
de xerrades sobre seguretat ciuta-
dana a les Gunyoles (demà, 19 h al 
Casal), Vistabella (15/02, 19 h al Ca-
sal), l’Argilaga (22/02, 19 h al Casal) 
i la Secuita (01/03, 19 h a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament), per tal de cons-
cienciar els veïns de com protegir 
les seves llars i com actuar en cas de 
conflicte. Aquestes xerrades infor-
matives explicaran què cal fer per 
estar segurs a casa, davant situaci-
ons que generen inseguretat a la llar, 
què fer en cas de viure en cases aïlla-
des, mesures de seguretat per al do-
micili, etc. Al finalitzar les xerra-
des, els Mossos d’Esquadra aten-
dran tots els dubtes i preguntes.

LA SECUITA

Retransmissió d’una 
òpera sobre obres 
de Virginia Wollf  
Demà torna la màgia de l’òpera a 
Vilallonga. Concretament a les 20.15 
hores té lloc una nova retransmis-
sió de la Royal Opea House de Lon-
dres a la sala de cinema del Centre 
Recreatiu del municipi vilallonguí 
amb l’obra Woolf Works de Wayne 
McGregor. Es tracta de la primera 
reposició de l’aclamat tríptic de ba-
llet de Wayne McGregor, que du-
rant molt temps s’ha situat a l’avant-
guarda de la dansa, inspirat en les 
obres de l’escriptora Virginia Woolf. 
Aquest treball ha sigut molt ben re-
but per la crítica internacional i com-
bina temes de tres novel·les histò-
riques de Woolf –Mrs. Dalloway, Or-
lando: A Biography i The Waves–, així 
com elements de les seves cartes 
assajos i diaris. La següent retrans-
missió d’òpera serà dimarts 28 de 
febrer amb La Bella Durmiente de 
Marius Petipa.

VILALLONGA DEL C.

Lliurats els 
premis als 
Superlectors 
del poble

Imatge dels lectors distingits. FOTO: CEDIDA


